
Julklapp från Allente

Tyvärr har problemen fortsatt för Allente att koppla ihop datasystemen för Viasat och Canal Digital vilket gjort att det 
inte gått att boka ytterligare kanalpaket. Detta kommer att bli möjligt någon gång under kvartal 1 2023. För att 
kompensera för fördröjningen finns nu nedanstående möjlighet.

För dig som tänkt boka kanalpaket bjuder nu Allente på frivisning på valfritt paket fram till 
att arbetet med systemen är klara. Se sista sidan för viktig beställningsinfo!

• Frivisning (kostnadsfri) av kanalpaket

• När fakturering startar (under kvartal 1) kan du säga upp paketet utan kostnad om du inte vill ha det kvar. Det är 
alltså inte någon bindningstid på detta (vilket det kommer att vara sen)

• Beställning av paket (se nästa sida) sker hos Kalejdo (se sista sidan).

Bortse från priserna som står just nu, det är troliga men inte slutgiltiga priser (inte färdigförhandlat).
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*Förutsätter ett basicpaket i botten och 24 
månaders bindningtid

Individuella uppgraderingar

Hela 12 nya kanaler sedan 22 februari 2022
• Paramount+ Movies
• Paramount+ Series
• ID Investigation Discovery
• Animal Planet
• TLC
• Discovery Science
• HISTORY2
• BBC BRIT
• BBC Earth
• Bloomberg
• DW English
• MOTORVISION TV
• ATG Live



Bokning av kanalpaket

Gör ett av följande för att boka ditt kanalpaket:

- Ring Kalejdo på 0302-49 70 09 

- Beställ via e-post, skicka din beställning till: support@kalejdo.tv
Meddela i telefon eller i e-post att det gäller Norra Västmanland fiber

Följande uppgifter behöver du uppge oavsett om du ringer eller skickar via e-post.

• Personnummer

• För- och efternamn

• Fullständig adress (adress, postnr, ort)

• Önskat paket

• TV-boxens MAC-adress (se bild till höger)

På grund av att detta blivit klart sent kan vi inte lova att alla hinner få det inkopplat innan jul. 
Kalejdo support är öppet till kl. 17 den 23/12 och öppnar återigen den 27/12
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